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Με χρώματα την σκέψη μου να πλάσω 
Πριγκίπισσα ντυμένη να την ζω 

Στην άλλη όχθη της ζωής μου να περάσω 
Σαν βασιλιάς να της κρατώ το χέρι το γλυκό 

Με τα μάτια των ονείρων μου κοιτάζω 
Και ονειρεύομαι ετούτες τις στιγμές 

Τους εφιάλτες σαν σκουπίδια να πετάξω
Για να γιατρέψω τις ψυχής μου τις πληγές 

Αυτές που η ζωή μου τις προσφέρει 
Και με αγκαλιάζουνε σαν τρίτες αδερφές 

Αυτό το άψυχο το κρίμα που βολεύει
Να το πληρώνουνε οι άπορες καρδιές 

Οι αθώες σκέψεις μας στα όνειρα γλεντάνε 
Και ταξιδεύουνε στο τρένο της χαράς 
Ζούνε το όραμα  χορεύουνε και πάνε

Σε άλλους κόσμους που μόνο εκεί τους συναντάς 

ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ  ΒΡΕΤΤΟΥ 

       ΣΚΕΨΕΙΣ

                  Της Μαρίας Αναγνωστοπούλου 

 Χαρούμενο όραμα Ακόμα σ ‘αγαπώ,
την ώρα που το φύσημα του αέρα φέρνει λιβάνι το άρωμα σου,

που λόγια βήματα χάνονται στα στενά που περνούσες,
στιγμές που μια ρωγμή στο βάθος του ήλιου σχηματίζει τα μάτια σου...

Ακόμα σ ‘αγαπώ, 
κάποια βράδια κλέβοντας λεπτά από το φεγγάρι 
μάταια πασχίζω να γυρίσω έστω και λίγο εκεί, 

ζητώ στην προσευχή να προσέχεις, 
να αλλάζει η εποχή και συ χωμένος στην ευτυχία γέλια να μοιράζεις 

στην ζωή σου που νίκησες.
Ακόμα σ ‘αγαπώ, 

όπως τρέμει το φως πρίν σκοτάδι σκορπίσει κρύβοντας την αδικία, 
καθώς ποτέ δεν φτάνει επιστολή σε μένα, 

συντροφιά με τα γιατί που σκουλήκια τρώνε τα μέσα μου...
Ακόμα σ ‘αγαπώ,  λίγοι είναι όλοι οι υπόλοιποι στα όσα έδωσες, 

φωνάζω, ουρλιαχτό κάνω κάθε ανάσα, 
υγρό το φιλί που κράτησα...

Ακόμα σ ‘αγαπώ 
και πάντα θα σε αγαπάω. 

Maria Anagnostopoulou 13-4-19
Το ποίημα είναι κατοχυρωμένο

Στις 26/06/2021 και ώρα 20:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην άνδρα Αττικής, θα πραγματοποιηθεί ο 
γάμος του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΣΤΕΛΛΑΣ το γένος ΔΕΔΕ που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και 

κατοικεί στα Άνω Λιόσια και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΑΘΑ-
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Ελευσίνα Αττικής 

Ο ΤΖΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρνές και η ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της ΟΛΓΑΣ το γένος ΑΘΑΝΑ-

ΣΙΑΔΗ που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρνές θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Αττική, στον Ιερό Ναό 
Υψώσεως Τίμιου Σταυρού, στις 13 Ιουνίου και ώρα 16:00. 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΓΑΜΩΝ 

Δημοσιεύστε στην Έντυπη 
Εφημερίδα PARNES NEWS την 
αναγγελία του θρησκευτικού σας 
γάμου, όπως προβλέπεται από το 

Νόμο, με ένα τηλεφώνημα ή email 
στο parnesnews@gmail.com

Ύστερα από κάθε “ταλαιπωρία”, 
έρχεται η “δικαίωση”.

Ύστερα από κάθε “αδικία”, 
έρχεται η “ανταµοιβή”.

Ύστερα από κάθε “Σταύρωση”, 
έρχεται η “Ανάσταση”.

Όλα στην ζωή µας συµβαίνουν Όλα στην ζωή µας συµβαίνουν 
για κάποιο λόγο και µας οδηγούν 

σε κάτι καλύτερο. 
Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε. 
Η Ανάσταση του Κυρίου να γίνει 

προσωπική ανάταση για τον καθένα µας 
και η ανθρωπότητα να περάσει 
από τον Γολγοθά που διανύει από τον Γολγοθά που διανύει 

σε έναν χώρο ελπίδας και αισιοδοξίας! 
Σας ευχόµαστε ολόψυχα να βγείτε εσείς 

και οι οικογένειες σας αλώβητοι και 
υγιείς 

µέσα απ΄αυτή την δοκιµασία! 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! 

ΓΙΑ ΤΗΝ PARNES NEWS ΓΙΑ ΤΗΝ PARNES NEWS 
Κλήµης Κολιός 

Κατερίνα Παπασταµατίου 
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1. Κωστή Παλαμά 6 Καματερό 210.2387925
2. Λ. Φυλής 223 Καματερό 210.2320498
3.Λ. Φιλαδέλφειας 133 Κ. Αχαρναί 210.2447879
4. Τσουντα 43 Αθήνα 210.2287152
5. Λ. Πετρουπόλεως 61 Ίλιον 210.2633056

6. Ελ Βενιζέλου κ Έβρου 33 Αχαρναί 2102461946

7. Στουρνάρη 49Α Αθήνα 210.3809508

8. Θρασύβουλου 132 Ασπρόπυργος 210.2575530

9. Λ. Λιοσίων 222 Αθήνα 210.8313980 Κ
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Πάθος για καλό καφέ, εξαιρετικές γευστικές 
επιλογές, γρήγορη εξυπηρέτηση. Αυτό είναι το 
τρίπτυχο της επιτυχίας του Berry’s του all day 

coffee & snack store με τις χορταστικές μερίδες σε 
προσιτές για όλους τιμές. Η αλυσίδα που έχει γίνει ο 
leader στις περιοχές που δραστηριοποιείται ξεχωρίζει 
για την ευρεία γκάμα προϊόντων που προσφέρει από 
το πρωί μέχρι το βράδυ στις πιο ανταγωνιστικές τιμές 
της αγοράς.

Η αρχή για το success story του Berry’s
Το 2012 ο Λεωνίδας Φωτιάδης, ιδρυτής του Berry’s, 

άνοιξε το πρώτο κατάστημα στο Καματερό. Σκοπός 
του, να δημιουργήσει ένα κατάστημα που θα γίνει η 
καθημερινή συνήθεια του πελάτη. Η καθημερινή του 
στάση για καφέ ή snack. Το αποτέλεσμα τον δικαίωσε! 
Δίνοντας  προσοχή στην λεπτομέρεια και στην 
ποιότητα, στο κατάστημα Berry’s  ο πελάτης μπορεί 
να βρει πλούσιο σε σώμα καφέ αλλά και γευστικά 
σνακ που του φτιάχνουν τη μέρα. Η επιτυχία ήταν 
αναμενόμενη και το πρώτο κατάστημα Berry’s έγινε 
ο οδηγός για την μελλοντική ανάπτυξη του δικτύου.

Από τότε, τα Berry’s  αναπτύσσονται  συνεχώς 
και σήμερα διαθέτουν συνολικά 9 καταστήματα: 1 
εταιρικά και 8 franchise στην Αττική.

berrys-coffee-franchise
Ο καφές των Berry’s  κάνει τη διαφορά

Στα Berry’s δεν παίζουν με το καφέ! «Ο καφές και ειδικά 
ο πρωινός καφές είναι πολύ σημαντικός. Στην αρχή της 
ημέρας σου θέλεις ένα καφέ που θα σε ξυπνήσει, που θα 
σε γεμίσει γεύση» αναφέρει ο κ. Φωτιάδης. Για το λόγο 
αυτό, ο καφές των Berry’s είναι εξαιρετικής  ποιότητας με 
γεμάτο σώμα και ευχάριστη επίγευση. Το Δίκτυο Berry’s 
έχει εξασφαλίσει από την ιταλική και κορυφαία στο είδος 
της εταιρεία Hausbrandt μια συγκεκριμένη ποικιλία, την 
Oro, η οποία βρίσκεται κατ’ αποκλειστικότητα μόνο στα 
καταστήματά Berry’s. O Oro έχει φίνο άρωμα από νότες 
σοκολάτας που κάνουν τον καφέ πιο μαλακό και ευχάριστο. 
Τα Berry’s έχουν την ίδια εξαιρετική ποιότητα καφέ κάθε 
μέρα και σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου.

Για κάθε ώρα της ημέρας τα Berry’s 
έχει καλύτερη πρόταση

Τα Berry’s διαθέτουν ένα μεγάλο προϊοντικό μείγμα 
που αποτελεί λύση για όλη την διάρκεια της ημέρας, 
καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε  πελάτη. Πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη μοναδική γευστική εμπειρία που προσφέρουν 
τα Berry’s έχουν τα προϊόντα. Αφράτα σάντουιτς με 
εκλεκτές πρώτες ύλες, θρεπτικά snacks, σφολιάτες, 
κρέπες, φρέσκες σαλάτες, χορταστικά club sandwich, 
είναι κάποιες από τις επιλογές του πελάτη. Το γεμάτο 
προϊοντικό μείγμα των Berry’s δεν αφήνει κανέναν 
ανικανοποίητο. Ικανοποιώντας πολλάπλες ανάγκες έχει 
δημιουργήσει πιστό κοινό, καθώς όλοι ξέρουν ότι θα 
βρουν αυτό που θέλουν στα Berry’s. Εκτός από την μεγάλη 
ποικιλία, το προϊντικό μείγμα χαρακτηρίζεται ως value for 
money συνδυάζοντας την τιμή με τις χορταστικές μερίδες.

Ό,τι θέλεις, όπως το θέλεις, την ώρα που το ζητάς
Την εποχή των γρήγορων ρυθμών και του ελάχιστου 

προσωπικού χρόνου, τα Berry’s βρίσκονται δίπλα στον 
σύγχρονο άνθρωπο, που θα παραγγείλει τον καφέ του 
ή το «μεσημεριανό» του στο γραφείο και δεν θέλει να 
περιμένει πολύ ώρα. Μέσα σε 10 λεπτά τα Berry’s  τον 
έχουν εξυπηρετήσει και ο πελάτης είναι ικανοποιημένος. Η 
υπηρεσία delivery των Berry’s  αποτελεί το δυνατό «χαρτί» 
του δικτύου. Παρατηρώντας ένα κατάστημα Berry’s 
βλέπεις μηχανάκια να πηγαινόερχονται χωρίς σταματημό, 
με αποστολή την μετάδοση της Berry’s στο χώρο του 
πελάτη.

Χαμογελαστοί πελάτες
Στα Berry’s σε όλη την διάρκεια της ημέρας υπάρχει 

κίνηση. Και στο εξωτερικό χώρο αλλά και στον εσωτερικό. 
Μέσα στο κατάστημα υπάρχουν πελάτες που αν και 
περιμένουν στην ουρά είναι χαμογελαστοί. Ο λόγος; 
Γνωρίζουν πως η εξυπηρέτηση των Berry’s  θα τους 
ανταμείψει. Το προσωπικό των Berry’s υποδέχεται το κοινό 
με χαμόγελο και καλή διάθεση. Τις περισσότερες φορές, 
ο πελάτης δεν χρειάζεται να δώσει παραγγελία καθώς το 
προσωπικό γνωρίζει τον καφέ του και ήδη τον ετοιμάζει. 
Και οι καινούργιοι πελάτες όμως μένουν ευχαριστημένοι 

από την εμπειρία Berry’s. Ακόμα και τις ώρες αιχμής, το 
προσωπικό ακολουθώντας όλες τους κανόνες υγιεινής, θα 
ετοιμάσει και θα προσφέρει την παραγγελία άμεσα και 
χαμογελαστά.  Ο σύγχρονος πελάτης χρειάζεται ποιοτικά 
προϊόντα, γρήγορη εξυπηρέτηση και την αίσθηση ότι 
βρίσκεται σε ένα χώρο που, αν και θα μείνει για λίγη 
ώρα, θα νιώσει άνετα και φιλόξενα. Αυτό δηλαδή που του 
προσφέρουν τα Berry’s.
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1.000.000 ευρώ για ενεργειακή 
αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων 

του Δήμου Αχαρνών απ’την Περιφέρεια
Την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών 

κτιρίων του δήμου Αχαρνών ενέκρινε ο 
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημάρχου 
Αχαρνων Σπύρου Βρεττου υπεγράφη η 
προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή 
αναβάθμιση ύψους 1.000.000 ευρώ. Στην 
συνάντηση εργασίας που είχε ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός με τον Περιφερειάρχη 
Αττικής Γιώργο Πατούλη στα γραφεία της 
Περιφέρειας στο πλαίσιο της συνεργασίας των 
δύο πλευρών ο κ. Πατούλης υπέγραψε την 
ένταξη της πράξης «Παρεμβάσεις βελτίωσης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά 
Κτίρια του Δήμου Αχαρνών στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αττική 2014-202». Πρόκειται 
για ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
με την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται 
στο 1.010.000 ευρώ.

Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε μία 
σειρά ακόμη θεμάτων, που αφορούν τον Δήμο 
Αχαρνών, όπως η οδοποιία, τα αντιπλημμυρικά, 
ο φωτισμός κ.α. Συζητήθηκε η συνδρομή της 

Περιφέρειας αλλά και οι απαραίτητες κινήσεις 
που πρέπει να γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσουν έργα 
που θεωρούνται σημαντικά για τις Αχαρνές. 
Κοινή διαπίστωση αποτελεί το γεγονός πως 
υπήρξε μεγάλη υστέρηση σε έργα υποδομής τα 
προηγούμενα χρόνια και πως πρέπει να γίνει 
αγώνας δρόμου για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. 
Παρόλα αυτά απαιτείται χρόνος, ούτως ώστε να 
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

«Είχαμε την ευκαιρία για μια εξαιρετικά 
αποδοτική συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, 
ο οποίος κάθε φορά αποδεικνύει πως είναι 
ένας φίλος της πόλης μας. Η χρηματοδότησης 
της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών 
κτιρίων, είναι μία από τις μεγαλύτερες και 
θέλω να τον ευχαριστήσω γι’ αυτό και για το 
ενδιαφέρον του για τις Αχαρνές. Είχαμε την 
ευκαιρία να δούμε και μερικά έργα ακόμη και 
το συμπέρασμα είναι πως μπορούμε μαζί να 
προχωρήσουμε βήμα βήμα για να κάνουμε 
την πόλη μας πιο σύγχρονη προς όφελος κάθε 
δημότη», ανέφερε στο περιθώριο της συνάντησης 
ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.  
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Με μπαράζ ενεργειών ο Σπύρος Βρεττός 
κερδίζει τη μάχη της καθαριότητας 

για την πόλη των Αχαρνών 

ΑΧΑΡΝΑΙ

Η έρευνα της Parnesnews για το πόσο έχει βελτιωθεί η 
κατάσταση στις Αχαρνές , αλλά και το ποιες θα είναι οι 
επόμενες ενέργειες σε αυτό τον τομέα. 

Ήταν από την αρχή ένα μεγάλο στοίχημα για τη 
διοίκηση του Σπύρου Βρεττού. Μάλιστα δεν είχε 
διστάσει από την προεκλογική περίοδο να δεσμευτεί για 
μια καθαρή πόλη. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε 
τα ηνία της δημοτικής αρχής ο Δήμαρχος έθεσε ως 
βασική προτεραιότητα να γίνουν οι Αχαρνές μια 
καθαρή πόλη. Ήξερε όμως πως ο δρόμος ήταν δύσκολος 
και μακρύς, γιατί η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί 
ήταν πραγματικά τραγική. Χωρίς πλέον να χρειάζεται 
να γίνει αναζήτηση ευθυνών, θα πρέπει κάποιος για 
να σχηματίσει σαφή εικόνα, να γνωρίζει πως υπήρξε 
ένα κλίμα αδιαφορίας, κάτι που σε συνδυασμό με τις 
τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα μεγέθυναν 
το πρόβλημα. 

Βέβαια τέτοια προβλήματα δεν λύνονται από τη 
μία μέρα στην άλλη. Απαιτείται χρόνος, απαιτούνται 
διαδικασίες, απαιτούνται αλλαγές, απαιτούνται 
αναδιαρθρώσεις, απαιτείται προγραμματισμός. Μετά 
την πάροδο των πρώτων μηνών η κατάσταση άρχισε 
να παρουσιάζει σαφή βελτίωση, απέχοντας βέβαια 
από τις προσδοκίες της διοίκησης. Σταδιακά μάλιστα 
δοκιμάστηκαν και διάφορες νέες τακτικές, μέχρι να 
βρεθούν λύσεις. 

Διεθνής διαγωνισμός για την αγορά 
κάδων μετά από πολλά χρόνια 

Μια βόλτα στα κοινωνικά δίκτυα αρκεί για να 
διαπιστώσει κάποιος πως υπάρχουν συνεχή παράπονα 
για τους κάδους απορριμμάτων. Και πως θα μπορούσε 
να γίνει διαφορετικά, όταν εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει 
γίνει προμήθεια στον συγκεκριμένο τομέα. Η διοίκηση 
του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού αυτή τη στιγμή τρέχει 
διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια 5.700 κάδων, 
διαφόρων διαστάσεων. Με την ολοκλήρωσή του 
πλέον θα εξαλειφθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα από 

τις γειτονιές της πόλης. Την παρούσα στιγμή γίνονται 
υπεράνθρωπες προσπάθειες, προκειμένου όχι να λυθεί το 
πρόβλημα, καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό χωρίς νέα 
υλικά, αλλά να γίνει μια διαχείρισή του. Με επισκευές, 
με μεταφορές, με μικρές αγορές γίνεται αγώνας για 
να υπάρξει τουλάχιστον μια υποφερτή κατάσταση και 
κυρίως να μη γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Μόλις 
όμως ολοκληρωθεί η διαδικασία, τότε θα δοθεί λύση 
για πολλά χρόνια για την πόλη. 

Ενίσχυση σε μέσα (απορριμματοφόρα, 
μηχανήματα έργου κ.α.) 

Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η αγορά σύγχρονων 
απορριμματοφόρων. Είναι ένας ακόμη τομέας, στον 
οποίο δεν έχουν γίνει εδώ και χρόνια αγορές νέων 
οχημάτων. Δεδομένης της πολύ μεγάλης έκτασης του 
Δήμου τα δρομολόγια που καλούνται να εκτελέσουν τα 
απορριμματοφόρα είναι πολλά και πολλών χιλιομέτρων. 
Συν τοις άλλοις είναι δεδομένο πως υπάρχουν φθορές, 
πως υπάρχουν ζημιές, πως υπάρχουν ελλείψεις 
ανταλλακτικών και άλλα παρόμοια προβλήματα. Το 
επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουν ακόμη 
περισσότερο οι διαδικασίες ούτως ώστε να προχωρήσει 
η αγορά των απορριμματοφόρων, που θα βελτιώσουν 
κατά πολύ μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των 
υπηρεσιών του Δήμου. Ο Σπύρος Βρεττός γνωρίζοντας 
πως έχει παραλάβει έναν στόλο οχημάτων γερασμένο και 
προβληματικό, ήθελε πάση θυσία να υπάρξει ανανέωσή 
του μόνο που οι διαδικασίες είναι πάντα σύνθετες 
και χρονοβόρες. Γι’ αυτό άλλωστε οι όποιες αλλαγές 
γίνονται με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ για τα 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα προκρίνονται άλλες 
λύσεις, μικρής έκτασης και διάρκειας. Όσο προσωπικό 
κι αν υπάρχει, όσοι κάδοι κι αν τοποθετηθούν, τίποτα δεν 
θα έχει αποτέλεσμα εάν δεν υπάρξουν απορριμματοφόρα 
και μηχανήματα για την αποκομιδή, για τον καθαρισμό, 
για την ανακύκλωση. 

Καθαρισμοί σε πλατείες 
και απολυμάνσεις 

Παράλληλα με όλα αυτά η πανδημία έχει δημιουργήσει 
ιδιαίτερες συνθήκες. Η καθαριότητα είναι πλέον 
συνεχής ανάγκη. Η διεύθυνση καθαριότητας του μαζί  
με την Πολιτική Προστασία και  ο Στάθης Τοπαλίδης με 
τον Γιώργο Σιδηρόπουλο έχουν δώσει μεγάλη έμφαση 

στον τομέα αυτό. Μάλιστα χρησιμοποιείται ένα νέο 
μηχάνημα που αγοράστηκε από τον Δήμο και το οποίο 
με μεγάλη πίεση και απολυμαντικό υλικό φέρνει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Συνεχείς είναι οι καθαρισμοί 
στις κεντρικές πλατείες και σε άλλους κοινόχρηστους 
χώρους. 

Μόνιμο και έκτακτο προσωπικό αποκλειστικά για την 
καθαριότητα 

Ένας άλλος τομέας στον οποίο ο Δήμαρχος Σπύρος 
Βρεττός δίνει μεγάλη έμφαση είναι στην ενίσχυση του 
προσωπικού. Όπως είναι γνωστό όλοι οι Δήμοι έχουν 
αποψιλωθεί σε προσωπικό την προηγούμενη δεκαετία 
της κρίσης. Οι συνταξιοδοτήσεις, οι αποχωρήσεις 
και οι ελάχιστες προσλήψεις μονίμου προσωπικού 
έχουν φέρει όλους τους Δήμους σε δυσχερή θέση. Το 
μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί 
στις αυξημένες απαιτήσεις μιας σύγχρονης πόλης και 
μάλιστα όταν αυτή έχει το μέγεθος των Αχαρνών. 

Για το λόγο αυτό αναζητήθηκαν λύσεις κάθε 
μορφής. Σύμφωνα πάντα με όσα προβλέπονται από τις 
αντίστοιχες διατάξεις γίνονται προσλήψεις έκτακτου 
προσωπικού, το οποίο απασχολείται αποκλειστικά 
στις ανάγκες της καθαριότητας. Βέβαια αυτό είναι 
ένα ημίμετρο, αφού υπάρχουν κενά διαστήματα, όπως 
για παράδειγμα συμβαίνει με τα προγράμματα της 
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. 

Κατά τη διάρκεια αναζήτησης λύσεων ο Δήμαρχος 
φρόντισε να βρει τρόπο να φέρει και μόνιμο προσωπικό 
στον Δήμο. Συγκεκριμένα προχώρησε στην πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού, μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. 
Συγκεκριμένα 36 άτομα προσελήφθησαν μετά από 12 
ολόκληρα χρόνια, ενισχύοντας έτσι το έμψυχο δυναμικό 
της καθαριότητας. Οι εργαζόμενοι αυτοί μπήκαν άμεσα 
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στον προγραμματισμό και πλέον με τη συνδρομή 
του έκτακτου προσωπικού παρατηρείται μιας σαφής 
βελτίωση της κατάστασης. 

Ενέργειες και στον τομέα 
της ανακύκλωσης 

Καθαριότητα και ανακύκλωση είναι οι δύο πλευρές του 
ίδιου νομίσματος. Πλέον δεν νοούνται διαχωρισμένα. 
Και σίγουρα κάθε μέρα που περνάει θεωρούνται ακόμη 
περισσότερο συνδεδεμένα. Δεν είναι μια διαπίστωση 
είναι μια τάση που θεωρείται αναγκαία και αυτονόητη 
για το μέλλον κάθε πόλης. Ο όγκος των σκουπιδιών 
έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο, αλλά αυτό δεν 
μπορεί να συνεχιστεί. Γι’ αυτό η κατεύθυνση είναι στην 
ανακύκλωση υλικών και ειδικότερα η ανακύκλωση 
στην πηγή. Ο πολίτης πρέπει να είναι ενεργός σε 
αυτόν τον τομέα και πρέπει να βάλει το δικό του 
λιθαράκι σε κάθε παρόμοια προσπάθεια. Χωρίζοντας 
τα απορρίμματά του, επιλέγοντας τους κατάλληλους 
κάδους και επιμερίζοντας τα σκουπίδια του σε ολοένα 
και περισσότερους τομείς. 

Ενδεικτικά και μόνο μπορεί κανείς εκτός του βασικού 
διαχωρισμού, να ανακυκλώσει από λάμπες, ρούχα, 
παπούτσια, στρώματα μέχρι βιβλία, ελαστικά και 
καπάκια από πλαστικά μπουκάλια. Ο Δήμος Αχαρνών 
δραστηριοποιείται ήδη στους περισσότερους τομείς 
εξ αυτών, ενώ έχει κινήσει τις διαδικασίες και για 
άλλους ακόμη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης 
με το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών 
σε διαφορετικούς κάδους εσωτερικού χώρου, που 
τοποθετούνται σε δημόσια κτήρια και δημόσιες 
υπηρεσίες. 

Βιοαπόβλητα και καφέ κάδοι σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια 

Ένας άλλος τομέας που θα σημάνει την περαιτέρω 
εξέλιξη της ανακύκλωσης και την ενίσχυση της 

καθαριότητας είναι αυτός της συλλογής των οργανικών 
αποβλήτων. Ένας τομέας στον οποίο έχει γίνει 
μεγάλη προσπάθεια από την Περιφέρεια Αττικής 
και τον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη. Σε ειδική τελετή 
πριν από μερικούς μήνες έγινε η παράδοση δύο 
απορριμματοφόρων και 200 κάδων ανακύκλωσης. 
Εκπονήθηκε ειδική μελέτη για την τοποθέτηση των 
κάδων σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, ενώ θα 
ακολουθήσει ειδική επικοινωνιακή καμπάνια. Μάλιστα 
το προσεχές διάστημα αναμένεται να προστεθούν και 
άλλοι κάδοι σε ακόμη περισσότερα σημεία της πόλης 
και να χρησιμοποιηθούν από τους δημότες. 

Κλειδί ο προγραμματισμός – Εξαιρετική 
ανταπόκριση από τους δημότες 

Από τον περασμένο Οκτώβρη τα καθήκοντα του 
Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανέλαβε 
ο Στάθης Τοπαλίδης. Ένα από τα πρώτα πράγματα 
που έκανε ήταν να καθιερώσει τη δημοσιοποίηση 
προγράμματος περισυλλογής ογκωδών αντικειμένων. 
Το πρόγραμμα των συνεργείων βγαίνει κάθε δύο 
εβδομάδες και δημοσιοποιείται μέσα από τα Κοινωνικά 
Δίκτυα του Δήμου. Μάλιστα υπάρχει και συγκεκριμένο 
γράφημα, το οποίο είναι εξαιρετικά καλαίσθητο και 
έχει βοηθήσει στο να καθιερωθεί στη συνείδηση των 
δημοτών. Με τον τρόπο αυτό κάθε δημότης γνωρίζει 
πότε θα περάσει από τη γειτονιά του το συγκεκριμένο 
συνεργείο, ούτως ώστε να βγάζει τα ογκώδη την 
προηγούμενη. Παράλληλα μπορεί να επικοινωνεί με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες τον ενημερώνουν για 
το ποια μέρα μπορεί να βγάλει τα ογκώδη, τα οποία 
αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα για κάθε δήμο, 
καθώς απαιτούν ειδικά συνεργεία, ενώ ιδιαίτερη είναι 
και η περαιτέρω διαχείρισή τους. 

Στάθης Τοπαλίδης: Με δουλειά, 
πρόγραμμα και ιδρώτα θα πετύχουμε 

τον στόχο μας 
Ο Αντιδήμαρχος Στάθης Τοπαλίδης φαίνεται πως έχει 

βρει τον τρόπο να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση. 
Αναλαμβάνοντας τα ηνία της διεύθυνσης φρόντισε να 
ενημερωθεί από τον προκάτοχό του Γιώργο Πετάκο, 
που είχε κληθεί να σηκώσει ένα τεράστιο βάρος μηνών 
αδράνειας. Προχώρησε σε κάποιες άμεσες ενέργειες 

και παράλληλα με τις οδηγίες του Δημάρχου Σπύρου 
Βρεττού «τρέχει» μέσω των υπηρεσιών όλα τα πρότζεκτ 
που αφορούν τον τομέα. 

«Η καθαριότητα είναι ένας από τους πλέον 
σημαντικούς τομείς δράσης κάθε δημοτικής αρχής. 
Ο Δήμαρχός μας μου εμπιστεύτηκε αυτό τον τομέα, 
δίνοντάς μου παράλληλα τη δυνατότητα να προχωρήσω 
σε ένα σχεδιασμό που θα δώσει λύση στο πρόβλημα. 
Τον ευχαριστώ γι’ αυτή την ευκαιρία αλλά και για 
την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Γνωρίζοντας πολύ 
καλά την κατάσταση, φρόντισα από την πρώτη στιγμή 
να εκμεταλλευτώ κάθε δυνατότητα των υπηρεσιών 
και του υπάρχοντος προσωπικού. Χαιρόμαστε όταν 
διαπιστώνουμε πως η δουλειά μας πλέον έχει αποδώσει 
καρπούς και πως οι συνδημότες μας παρατηρούν τη 
διαφορά που υπάρχει. Σε καμία περίπτωση όμως δεν 
εφησυχάζουμε. Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι 
μακρύς και δύσκολος. Η πόλη μας είναι τεράστια και με 
διαφορετικές ανάγκες ανά περιοχή. Γι’ αυτό απαιτείται 
προγραμματισμός αλλά και επένδυση σε προσωπικό 
και μέσα. Προσπαθούμε συνεχώς να εκμεταλλευτούμε 
κάθε δυνατότητα που μας δίνεται σε αυτόν τον τομέα. 
Ελπίζω πολύ σύντομα να εκσυγχρονίσουμε τον στόλο 
μας και να επανδρώσουμε τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις 
πραγματικές τους ανάγκες. Βέβαια απαιτείται προσωπική 
πολύωρη δουλειά, αλλά και συνεχής ενασχόληση με το 
πρόβλημα, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που καλούμαστε 
όλοι μας να δώσουμε, εάν θέλουμε να καταφέρουμε να 
αλλάξουμε την πόλη μας. Οφείλω να ευχαριστήσω όλο 
το προσωπικό που βοηθάει να πετύχουμε τον στόχο 
μας, αλλά και τους συναδέρφους αντιδημάρχους με 
τους οποίους υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Όλοι 
δουλεύουμε για έναν κοινό στόχο. Να καθαρίσουμε 
την πόλη μας και να τη δώσουμε στα παιδιά μας όπως 
τους αξίζει», ήταν το σχόλιο του Αντιδημάρχου Στάθη 
Τοπαλίδη.
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Με μία αξιόλογη πρόταση 
ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβούλιου 
Αχαρνών και Δημοτικός 
Σύμβουλος με την 
παράταξης Αχαρνές Ξανά 
Σπύρος Βάθης, κάνει 
ταυτόχρονα γνωστή την 
μετακίνηση του προσωρινού 
αμαξοστασίου που στήθηκε 
στο Ολυμπιακό Χωριό 
προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. 
Συγκεκριμένα ο Σπύρος Βάθης έχοντας 
και γνώση λόγω επαγγέλματος, προτείνει 
την άμεση αξιοποίηση του χώρου 
δημιουργώντας Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής για τους δημότες των Αχαρνών 
αλλά και των όμορων Δήμων. 

Ακολουθεί η πρόταση του: 
“Η είδηση πως το προσωρινό αμαξοστάσιο 

που στήθηκε λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
στο Ολυμπιακό Χωριό θα απομακρυνθεί 
σε λίγο καιρό και θα μεταφερθεί στο 
ΣΚΑ ανοίγει ένα νέο κύκλο συζητήσεων 
για το πως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
ο συγκεκριμένος χώρος καλύτερα προς 
όφελος όλων των δημοτών. Γνωρίζοντας 
τις ανάγκες όχι μόνο των κατοίκων του 

Ολυμπιακού Χωριού, αλλά 
όλων δημοτών, θεωρώ 
πως η δημιουργία πάρκου 
κυκλοφορικής αγωγής στο 
συγκεκριμένο σημείο είναι 
η πλέον κατάλληλη! 

Αν αναλογιστούμε πως ο 
Δήμος Αχαρνών είναι από 
τους πρώτους δήμους σε 
νεανικό πληθυσμό, πως τα 
τροχαία ατυχήματα είναι 

αποτέλεσμα της έλλειψης κυκλοφοριακής 
αγωγής και αν δούμε πως το κοντινότερο 
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής είναι 
πολύ μακριά από την περιοχή μας, 
συμπεραίνουμε πως η δημιουργία του στο 
Ολυμπιακό Χωριό είναι εκτός από πολύ 
εύκολη και απολύτως αναγκαία! 

Σε έναν χώρο όπου η άσφαλτος είναι 
ήδη στρωμένη, η πρόσβαση είναι πολύ 
εύκολη, αλλά και η διαμόρφωση του 
χώρου ελάχιστη, θα ήταν άδικο να μην 
δώσουμε στη νέα γένια ένα έργο με όραμα 
ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον. 

Με εκτίμηση 
Σπύρος Βάθης 

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

Σπύρος Βάθης:  Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής στο Ολυμπιακό Χωριό πριν 

θρηνήσουμε άλλα θύματα της ασφάλτου 

ΕΥΧΕΣ
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Μιχάλης Βρεττός: Ζήτησε απλούστευση διαδικασιών και 
διαχωρισμό αρμοδιοτήτων σε κοπή & κλάδεμα δέντρων   

Τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων που αφορούν 
την κοπή και το κλάδεμα δέντρων καθώς και 
την απλούστευση των διαδικασιών εισηγήθηκε ο 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Βρεττός στην 
συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών της Π.Ε.Δ.Α. 

με αφορμή τις καταστροφές λόγω της σφοδρής 
χιονόπτωσης, αλλά και τις συνεχείς διακοπές ρεύματος 
ο Αντιδήμαρχος επισήμανε τα προβλήματα που 
προκαλεί στους δημότες η τεράστια γραφειοκρατία, 
αλλά και η εμπλοκή πολλών φορέων σε ένα ουσιαστικά 
απλό θέμα. 

Ο κ. Βρεττός ανέφερε χαρακτηριστικά: “ 
Εισηγήθηκα τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων που 
αφορά την κοπή και το κλάδεμα δέντρων καθώς και 
την απλούστευση των διαδικασιών.  Θέμα που πήρε 
τεράστιες διαστάσεις στην τελευταία κακοκαιρία όταν 
για το κλάδεμα ενός δέντρου μπορούσε να εμπλακούν 
ταυτόχρονα ο Δήμος, η Περιφέρεια, η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ 
κτλ. Εμείς ως Δήμος που αγκαλιαζόμαστε από την 
Πάρνηθα, πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες αρμοδιότητες 
σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. 

Ζήτησα να καταργηθεί το παράβολο που πληρώνουν 
οι Δήμοι πριν από την οποιαδήποτε κοπή. Με αυτόν 
τον τρόπο, οι Δήμοι θα γλιτώσουν χιλιάδες ευρώ κάθε 

χρόνο.
Οι εισηγήσεις μου έγιναν δεκτές από τον Δήμαρχο 

Αλίμου κ. Κονδύλη που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής 
Θεσμών, καθώς και από το σύνολο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τους ευχαριστώ θερμά.” 

Ευχόμαστε πραγματικά να δοθεί άμεσα λύση και να 
εισακουστούν οι προτάσεις του Αντιδημάρχου πριν 
την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.   

Στο πλευρό των επιχειρηματιών στις Αχαρνές το 
Επιμελητήριο Αθηνών και ο Δήμος Αχαρνών

Στο πλευρό των επιχειρηματιών στις 
Αχαρνές το Επιμελητήριο Αθηνών και 
ο Δήμος Αχαρνών
Επίσκεψη στις επιχειρήσεις του 

κέντρου των Αχαρνών πραγματοποίησε 
κλιμάκιο του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών μαζί με τον Δήμο 
Αχαρνών με στόχο να ενισχύουν την 
δύσκολη προσπάθεια επανεκκίνησης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 
Δήμου Αχαρνών παρέμειναν κλειστές 

τους τελευταίους μήνες υπακούοντας 
στους κανόνες  ασφαλείας για την μη 
μετάδοση του κορονοϊού. Αποτέλεσμα 
η επανεκκίνηση τους χωρίς την στήριξη 
όλων μας να είναι δύσκολη. 
Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου 

συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο 
Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και τους 
Αντιδημάρχους Δημήτρη Κωφό και 
Άγγελο Αραμπατζή επισκέφτηκαν 
τα μαγαζιά της κεντρικής πλατείας, 
συνομίλησαν με τους επιχειρηματίες 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, 
ενώ συμβολικά μοίρασαν αντισηπτικά 
και ενημερωτικά φυλλάδια. 
Ο δήμαρχος δήλωσε:
«Αφουγκραζόμαστε την αγωνία των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
αλλά παράλληλα στέλνουμε μήνυμα 
αισιοδοξίας.
Σήμερα σε συνεργασία με το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
και τον αντιπρόεδρό του κ.  Γρέντζελο 
επισκεφθήκαμε καταστήματα στο 
κέντρο των Αχαρνών και διανείμαμε 
αντισηπτικά, μάσκες και ενημερωτικά 
φυλλάδια. Με τη στήριξή μας η αγορά 
μπορεί σιγά σιγά να σταθεί στα πόδια 
της και αυτό θα είναι προς όφελος 
όλων. 
Τηρούμε τα μέτρα, ψωνίζουμε στην 

πόλη μας, στηρίζουμε τους δικούς μας 
ανθρώπους!»
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Έγινε η αρχή για την αποκατάσταση 
του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών 

To 1o ΕΠΑΛ Αχαρνών είναι γνωστό σε όλους πως 
έχει λαβωθεί τόσο από κακοτεχνίες όσο και από τις 
καιρικές συνθήκες εδώ και χρόνια. Παρόλα αυτά μέχρι 
σήμερα οι φθορές δεν είναι απλά ορατές με γυμνό μάτι, 
αλλά προκαλούν τον τρόμο σε μαθητές και καθηγητές. 
Η σωματική τους ακεραιότητα έχει τεθεί πολλές φορές 
σε κίνδυνο ενώ από θαύμα σε έχουν θρηνήσει θύματα. 

Τα ευχάριστα νέα ήρθαν! Ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός υπέγραψε την σύμβαση αποκατάστασης και 
ανακαίνισης του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών! 

Η ανακοίνωση του Δημάρχου αναφέρει: 
“Υπογράφοντας τη σύμβαση αποκατάστασης και 
ανακαίνισης του 1ου ΕΠΑΛ της πόλης μας, προχωράμε 
στην επίλυση ενός ακόμη προβλήματος. Η σύμβαση 

αφορά στην αποκατάσταση των φθαρμένων όψεων του 
κτιρίου και του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας 
στο 1ο ΕΠΑΛ του Δήμου Αχαρνών συνολικού ποσού 
105.000 ευρώ.

Είναι μια σημαντική παρέμβαση, η οποία θα επιφέρει 
θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών.”
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αιτήσεις για σύνδεση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 24 74 067
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΑΠΟ 8:00 – 15:00

ΖΕΦΥΡΙ
Αιτήσεις για σύνδεση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 213 20 38 830
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΑΠΟ 8:00 – 15:00

Την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Φυλής 
Χρήστου Παππού προκάλεσε το σχέδιο Περιφερειακού  
Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων 
της Αττικής (ΠΕΣΔΑ), που παρουσίασε, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, στην Περιφερειακή  Ένωση Δήμων 
(ΠΕΔΑ), το μεσημέρι της Τρίτης 13 Απριλίου 2021, 
ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης.  

Ο Χρήστος Παππούς ανέβασε τους τόνους, με το 
σκεπτικό ότι το σχέδιο ρίχνει, για ακόμα μια φορά, το 
βάρος της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Φυλή 
και ζήτησε την απόσυρσή του. Άσκησε σκληρή 
κριτική στη μελετητική ομάδα που το εκπόνησε, 
επισημαίνοντας ότι προβλέπει την κατασκευή 
εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων, 
δυναμικότητας 660 χιλ. τόνων, στη Φυλή. Πρόσθεσε 
ότι η προτεινόμενη μονάδα στοχεύει στην επεξεργασία 
των απορριμμάτων όλης της Αττικής, πλην του 
Πειραιά και της Βορειοανατολικής Αττικής που 
χωροθέτησαν αντίστοιχες μονάδες στο Σχιστό και 
στο Γραμματικό. 

“Κάθε Περιφερειακή Ενότητα οφείλει να υποδείξει 

χώρο για τη διαχείριση των απορριμμάτων της. 
“Ο Πειραιάς και η Βορειοανατολική Αττική 

ανέλαβαν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. 
Το ίδιο θα κάνουν και οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής. 
Απομένει να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι υπόλοιπες 
Περιφερειακές Ενότητες. Σε ότι αφορά το Δήμο Φυλής, 
τελειώσαμε. Εξυπηρετήσαμε, για πενήντα χρόνια τη 
Αττική και θα συνεχίσουμε να την εξυπηρετούμε μέχρι 
να κορεσθεί η Χωματερή, δηλαδή για δύο ή το πολύ 
τρία χρόνια, που είναι απαραίτητα για να δοθεί νέα 
λύση. Έχουμε δρομολογήσει την αποκατάσταση της 
Χωματερής με τη δημιουργία Πάρκου Πρασίνου και 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και είμαστε 
αποφασισμένοι να απεμπλακούμε από τη διαχείριση 
των απορριμμάτων”, τόνισε ο Χρήστος Παππούς. 

Η άκαμπτη στάση του Χρήστου Παππού, ο οποίος 
ζήτησε την κατανόηση και τη συμπαράσταση των 
συναδέλφων του Δημάρχων της Αττικής, οδήγησε 

στη δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι θα επιδιώξει 
διάλογο με τους Δήμους κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας κι ότι, μόλις ολοκληρώσει τον κύκλο των 
επαφών του, θα επανέλθει.

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: 
ΤΕΛΟΣ τα σκουπίδια στη Φυλή! 

“Έχουµε δροµολογήσει 
την αποκατάσταση της 

Χωµατερής”

“Σε ότι αφορά το ∆ήµο 
Φυλής, τελειώσαµε!”

“Κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα οφείλει να 

υποδείξει χώρο για τα 
απορρίµµατα της”
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Συμφωνία Χρήστου Παππού 
με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
για την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων 

Ο ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΣ υποδέχεται την Άνοιξη και φέρνει στο πιάτο σας τα πιο φρέσκα φρούτα της ελληνικής γης! 
Ζουμερές κατακόκκινες φράουλες, καρπούζια, ανανάδες, αλλά και όλα τα φρούτα που όλο τον χρόνο 

απολαμβάνουμε όπως μπανάνες, μήλα, πορτοκάλια βρίσκονται στον ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟ 
όχι μόνο στις καλύτερες τιμές αλλά στην καλύτερη ποιότητα! 

Απ’ το πασχαλινό τραπέζι δεν μπορούν να λείπουν τα ολόφρεσκα λαχανικά που στον ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟ θα βρείτε 
σε τεράστια ποικιλία! Εμπιστευτείτε μας και να είστε σίγουροι πως το εορταστικό τραπέζι θα εντυπωσιάσει! 

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Ανάσταση με Υγεία και ευημερία! 
Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαφλέσσα 1, Πλατεία Καράβου Τ. 210 2402355

Συνάντηση εργασίας με αντιπροσωπία της 
Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών είχε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς, στο πλαίσιο των προσπαθειών του 
Δήμου για τη στήριξη της τοπικής αγοράς. 

Στη συνάντηση αποφασίστηκε η σύμπραξη του Δήμου 
Φυλής με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
για τη διοργάνωση δράσεων που θα ενισχύσουν το 
επιχειρείν και στηρίξουν με εργαλεία ανάπτυξης τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε να λειτουργήσει 
άμεσα στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων  γραφείο  -εν είδει 
παραρτήματος- του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
το οποίο σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
Γιώργο Αβράμη θα είναι σε ανοιχτή γραμμή και θα 
συνδράμει τους επαγγελματίες της  περιοχής .    

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς αφού 
ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 
Αθηνών για την παρουσία τους στο Δήμο υπογράμμισε: 
πως «σήμερα θέσαμε  τις βάσεις για τη συνεργασία  
του Δήμου, των φορέων και τους επαγγελματίες  της 
περιοχής με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. 
Στόχος μας είναι  η ενίσχυση και  η περαιτέρω τόνωση 
της  τοπικής αγοράς».  Ο Χρήστος  Παππούς εκτίμησε 
πως Δήμος και Επιμελητήριο θα έχουν αγαστή 
συνεργασία η οποία θα είναι προς όφελος της περιοχής 

και των επαγγελματιών. 
Στη σύσκεψη μετείχαν από την πλευρά του Δήμου 

ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 
–Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Γιώργος 
Αβράμης, ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής 
Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος  ενώ  από την πλευρά 

του Επιμελητηρίου παρέστησαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. Νίκος Γρένζελος, ο Β΄Αντιπρόεδρος Γιάννης 
Βαφειαδάκης και το μέλος του Δ.Σ. Σπύρος Δαμιανός. 
Την Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών Άνω Λιοσίων και 
Ζεφυρίου εκπροσώπησε ο  Γραμματέας της Αλέξανδρος 
Χειράκης. 
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ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νέο μεγάλο συγκοινωνιακό έργο για τη 
Δυτική Αττική με πρόταση του Δήμου Φυλής 

Ένα έργο πνοής για τη Δυτική Αττική και το Δήμο 
Φυλής βρίσκεται ανάμεσα στα 12 έργα του Υπουργείου 
Υποδομών που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με 2 
δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα 
των έργων εντάχθηκε, με πρόταση του Υπουργού 
Κώστα Καραμανλή, στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, 
το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη 
συνεδρίαση της Δευτέρας 29 Μαρτίου 2021.   

Πρόκειται για τη λειτουργία νέας γραμμής 
προαστιακού σιδηροδρόμου (ή τραμ), μήκους 36 
χιλιομέτρων που θα συνδέσει τα Άνω Λιόσια με τα 
Μέγαρα. Στηρίζεται σε πρόταση του Δημάρχου Φυλής 
Χρήστου Παππού, προκειμένου να αξιοποιηθεί η 
μετρική γραμμή Πειραιώς- Αθηνών-Κορίνθου, η οποία 
έχει εγκαταλειφθεί, από εικοσαετίας. 

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Φυλής συζήτησε το θέμα 

με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Θανάση Μπούρα, ο 
οποίος το μετέφερε στον Υπουργό Υποδομών Κώστα 
Καραμανλή. Ο Υπουργός είδε θετικά την πρόταση, 
καθώς ο Θανάσης Μπούρας και ο Χρήστος Παππούς 
την υποστήριξαν με σχετική Μελέτη που είχε εκπονήσει 
το 2005, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
συγκεκριμένα το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.  

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
85 εκατ. ευρώ, ενώ η εισήγηση του Υπουργού 
αναφέρει ότι η δημιουργία της γραμμής θα ενώσει, 
αποτελεσματικότερα, από πλευράς Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς τη Δυτική Αττική με την Αθήνα και την 
υπόλοιπη Αττική, βελτιώνοντας την ποιότητα των 
μετακινήσεων των κατοίκων και των εργαζομένων στη 
Δυτική Αττική και δίνοντας πρόσθετες δυνατότητες 
ανάπτυξης στις επιχειρήσεις της περιοχής και νέες 
ευκαιρίες στις δραστηριότητες αλυσίδων εφοδιασμού.

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς, ο οποίος δεν παρέλειψε να εκφράσει 
τις ευχαριστίες του στον Υπουργό Κώστα Καραμανλή 
και στον Αντιπρόεδρο της Βουλής Θανάση Μπούρα. 
«Εκμεταλλευτήκαμε τη διορατικότητα του Υπουργού 
και την εκτίμησή του  προς το Θανάση Μπούρα. 
Από την πλευρά μας δηλώνουμε ικανοποιημένοι, 
αφού αξιοποιείται το εθνικό κεφάλαιο της μετρικής 
σιδηροδρομικής γραμμής προς όφελος των συμπολιτών 
μας. Ωστόσο στις προτάσεις μας είναι να συνδεθεί 
η γραμμή, αν δεν είναι δυνατό με την Αθήνα, όπου 
βρίσκεται το εξαιρετικό αρχιτεκτόνημα του σταθμού 
Πελοποννήσου, τουλάχιστον μέχρι τους Αγίους 

Αναργύρους, με ενδιάμεσους σταθμούς το Ζεφύρι, το 
Καματερό, το Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων και 
το Πάρκο Τρίτση. Έχουμε επίσης προτείνει στοιχεία 
ενεργειακής καινοτομίας, όπως π.χ. την κίνηση των 
συρμών με ηλιακή ενέργεια ή υδρογόνο, κάτι που 
δεν απαιτεί την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφόρων 
καλωδίων. Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι, 
όπως πάντα, να στηρίξουμε το έργο μελετητικά ή 
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρειαστεί», δήλωσε ο 
Δήμαρχος Φυλής.   

Υπενθύμισε ακόμα ότι προχωράει το σχέδιο 
της σύνδεσης των Άνω Λιοσίων με το δίκτυο του 
ΜΕΤΡΟ. «Οι τοπογραφικές μελέτες για την επέκταση 
της γραμμής 2 μέχρι τα Άνω Λιόσια ανατέθηκαν κι 
αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση της 
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του Δήμου, προς 
οικολογική κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Πόλεμο εναντίον των ασυνείδητων που ρυπαίνουν 
με μπάζα τον αστικό, περιαστικό και δασικό χώρο έχει 
κηρύξει ο Δήμος Φυλής.

 Χαρακτηριστικό της αγανάκτησης που επικρατεί στο 
Δήμο, λόγω της ανεξέλεγκτης απόρριψης χιλιάδων 
κυβικών μέτρων μπάζων ετησίως, είναι ένα περιστατικό 
που συνέβη το πρωί της Τετάρτης 7 Απριλίου 2021, με 
πρωταγωνιστή τον Αντιδήμαρχο Μιχάλη Οικονομάκη.

Ο Αντιδήμαρχος βρέθηκε ο ίδιος σε έναν από τους 
χώρους απόρριψης μπάζων, μετά από πολυήμερη 
παρακολούθηση του σημείου από τη Δημοτική 

Αστυνομία και την Υπηρεσία Καθαριότητας. Όταν 
ο οδηγός του φορτηγού αρνήθηκε να σταματήσει, ο 
Αντιδήμαρχος τον κατεδίωξε με το αυτοκίνητό του, 
μέχρι που ο πρώτος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
το φορτηγό σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου βενζίνης 
προκειμένου να διαφύγει. Ο Μιχάλης Οικονομάκης 
κάλεσε την Υπηρεσία η οποία μετέφερε το όχημα 
στο Αστυνομικό Τμήμα και κατέθεσε μήνυση κατά 
της ιδιοκτήτριας. Παράλληλα ζήτησε να κατασχεθεί 
το φορτηγό, όπως προβλέπει ο νόμος και κάλεσε την 
Υπηρεσία να επιβάλει τα πρόστιμα που προβλέπει ο 
Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου. 

«Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο εναντίον των 
ασυνείδητων που παραβαίνουν, εσκεμμένα, το νόμο για 
να μην πληρώσουν το κόστος εναπόθεσης των μπάζων 
στις μονάδες ανακύκλωσης. Η εντολή του Δημάρχου 
Χρήστου Παππού είναι κατηγορηματική, ώστε να μην 
βιάζεται το περιβάλλον και να μην υποχρεώνεται ο 
Δήμος να πληρώνει, κάθε χρόνο, υπέρογκα ποσά για να 
απαλλαγεί από τα μπάζα όλης της Αττικής. Με βαριά 
πρόστιμα, αγωγές, κατάσχεση των οχημάτων και άσκηση 
ποινικών διώξεων οι ασυνείδητοι θα καταλάβουν ότι ο 
Δήμος δεν παίζει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης 
Οικονομάκης.

ΚΗΡΥΞΕ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΥΣ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΠΟΥ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟ
Κατάσχεσε φορτηγό που απέρριψε μπάζα ο Δήμος Φυλής
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Σημαντική επιχορήγηση για τον εξοπλισμό 
και την εγκατάσταση φυσικού αερίου

Ε π ι χ ο ρ η γ ε ί , 
μέσω ΕΣΠΑ, 
τις δαπάνες 
εγκατάστασης 
φυσικού αερίου 
σε κατοικίες 
η Επιχείρηση 
Δ ι α ν ο μ ή ς 
Αερίου (ΕΔΑ) 
Αττικής. 

Το ύψος της 
επιχορήγησης 
ξεκινάει από το 65% της 
δαπάνης και μπορεί να φτάσει το 100%. Η 
επιχορήγηση αφορά στο κόστος των μελετών και του 
εξοπλισμού (λέβητας, καυστήρας, δίκτυο, σώματα, 
καμινάδα κλπ). Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 
λήγει στις 28 Μαΐου 2021.

Για την ενημέρωση των καταναλωτών η Εταιρίας 
Διανομής Αερίου Αττικής θα μοιράσει ενημερωτικά 
φυλλάδια, το Σαββάτο 10 Απριλίου 2021, στην Πλατεία 
Δημαρχείου Άνω Λιοσίων από 10:30 μέχρι 14:30.  

Για περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα www.edaattikis.gr  ή να απευθύνουν τα 
ερωτήματά τους στο info_Epixorigisi@edaattikis.gr 

Eνδεικτικά, ο πίνακας του ύψους της επιχορήγησης 
είναι ο εξής:
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Ολοκληρωμένη πρόταση, για 
τη δημιουργία Ενιαίου Τοπικού  
Συντονιστικού Κέντρου Πολιτικής 
Προστασίας στο Δήμο Φυλής, 
με βασικό βραχίονα κλιμάκιο του 
Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), κατέθεσε  τη Πέμπτη 8 
Απριλίου 2021, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, 
στο Συντονιστή Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγο 
ΠΣ Ιωάννη Πετρούτσο και στον Περιφερειάρχη   
Αττικής Αρχιπύραρχο  Κωνσταντίνο Θεοφιλόπουλο. 

Στη διάρκεια της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχε 
ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης την 
παρουσίαση της πρότασης έκανε, η προϊσταμένη της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φυλής 
Παρασκευή Ηλία. 

Τεκμηριώνοντας την πρόταση ο 
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 
επεσήμανε ότι “ο Δήμος Φυλής έχει 
αντιμετωπίσει επανειλημμένα  τις 

συνέπειες των φυσικών  καταστροφών  
και έχει πληρώσει βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές και σε 
δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές”  για να προσθέσει ότι: 

   “Η αποτίμηση αυτών των εμπειριών αναδεικνύει  
την ανάγκη  δημιουργίας ενός Ενιαίου  Συντονιστικού 
Κέντρου σε τοπικό επίπεδο, με βασικό μοχλό κλιμάκιο 
του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε μέσα από τις 
συνέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, να 
υπάρξει η καλύτερη δυνατή παροχή προστασίας του 
Πολίτη”. 

Καταλήγοντας τόνισε,  ότι ο Δήμος Φυλής είναι 

έτοιμος να ανταπεξέλθει στις ανάγκες δημιουργίας του 
Συντονιστικού Κέντρου, το συντομότερο δυνατό. 

 Ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής του 
Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος Ιωάννης 
Πετρούτσος από την πλευρά του,  απέδωσε τα εύσημα στο 
Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και στον Αντιδήμαρχο 
Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Οικονομάκη για 
την πρωτοποριακή πρόταση,  επισημαίνοντας πως η 
Αυτοδιοίκηση και οι Τοπικές Κοινωνίες είναι εκείνες, 
που λόγω της εγγύτητας γνωρίζουν καλά τις συνθήκες 
της κάθε περιοχής και μπορούν να κάνουν πιο 
αποτελεσματική την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
και φυσικών καταστροφών. 

Την στήριξή τους για την υλοποίηση της πρότασης 
εξέφρασαν επίσης ο Περιφερειάρχης   Αττικής 
Αρχιπύραρχος  Κωνσταντίνος  Θεοφιλόπουλος, ο 
Διοικητής του 10ου Σταθμού Αθηνών Αντιπύραρχος 
Πέτρος Μπούγιας, εκπρόσωποι εθελοντών της 
Πολιτικής Προστασίας και  υπηρεσιακοί παράγοντες 
που συμμετείχαν στη σύσκεψη. 

Δείτε αναλυτικά την πρόταση του Δήμου Φυλής στο 
site μας www.parnesnews.gr

Δημιουργία Συντονιστικού Κέντρου 
Πολιτικής Προστασίας με Πυροσβεστικό 

Κλιμάκιο στο Δήμο Φυλής

Τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για κινητό 
τηλέφωνο, η οποία θα αναδεικνύει την χλωρίδα, την 
πανίδα, τα πετρώματα και την ιστορία του μονοπατιού 
της Γιαννούλας συζήτησαν, την Παρασκευή 2 Απριλίου 
2021, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς με τον 
Γενικό Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) Ανδρέα 
Τσώκο, τον Επίκουρο καθηγητή του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου και συντοπίτη μας Γιάννη Μπαζιώτη και 
την Πρόεδρο του Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού 
Συλλόγου (ΕΠΟΣ) Φυλής Πόπη Δηλαβεράκη. 

Με τη χρήση της εφαρμογής, όποιος περπατάει στο 
μονοπάτι θα έχει τη δυνατότητα να δει, στο κινητό του 
τηλέφωνο, τα δεδομένα κάθε σημείου της διαδρομής: 
Χλωρίδα, πανίδα, πετρώματα και ιστορία. Η εφαρμογή θα 
αποτελέσει πιλότο για την ψηφιακή αποτύπωση όλων των 
μονοπατιών του Δήμου Φυλής, αλλά και άλλων Δήμων.

Από τη συζήτηση προέκυψε ότι η συνεργασία των 
τριών φορέων μπορεί να γίνει με τη σύναψη τριμερούς 
προγραμματικής σύμβασης, με την οποία ο καθένας θα 

δεσμευτεί για την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος 
του έργου. 

Ειδικότερα θα συλλεγούν δεδομένα και αφού τεθούν 
υπό επεξεργασία στα εργαστήρια της ΕΑΓΜΕ και του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου θα ψηφιοποιηθούν και θα 
διατεθούν στους προγραμματιστές που θα τα εντάξουν 
στην εφαρμογή. 

Το έργο εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του 
Δήμου Φυλής και των συνεργαζόμενων φορέων για την 
ανάδειξη του φυσικού πλούτου και του πολιτιστικού 
αποθέματος της περιοχής. 

Στη συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν η 
Αντιδήμαρχος Ελένη Λιάκου και ο Γενικός Γραμματέας 
Αργύρης Αργυρόπουλος τέθηκε και το ζήτημα 
της ψηφιοποίησης των αξιόλογων αναρριχητικών 
πεδίων της Φυλής, στο πλαίσιο της προσπάθειας να 
αποτελέσουν αναρριχητικό προορισμό.

Συνεργασία του Δήμου Φυλής με την ΕΑΓΜΕ & το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για τομονοπάτι της Γιαννούλας
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Καλή Ανάσταση 

& Καλό Πάσχα!

Υγεία και Αισιοδοξία!
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Με ένα πλήθος αναρτήσεων στα μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης ο Δήμος 
Αχαρνών το τελευταίο διάστημα 

ενημερώνει τους δημότες για τα έργα που γίνονται 
στην κατεύθυνση των χώρων άθλησης και αναψυχής. 
Μόνο τις τελευταίες δέκα μέρες έχει δημοσιοποιηθεί 
η έναρξη εργασιών σε δύο παιδικές χαρές, στην Αγία 
Παρασκευή και στον Κόκκινο Μύλο. Σύμφωνα με 
τη σχετική ενημέρωση πρόκειται για παιδικές χαρές 
που κατασκευάζονται μέσω του προγράμματος 
Φιλόδημος, το οποίο συνολικά περιλαμβάνει επτά 
παιδικές χαρές σε γειτονιές της πόλης. Ο χρόνος 
ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών δεν 
αναμένεται να είναι μακρύς και σύντομα τα παιδιά 
θα έχουν τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν. 
Ταυτόχρονα τρέχουν οι διαδικασίες και άλλες 
παιδικές χαρές, που θα κατασκευαστούν μέσω 
της Περιφέρειας. Όλα αυτά αποσκοπούν στο να 
υπάρχουν πλέον χώροι ψυχαγωγίας σε κάθε γειτονιά 
της πόλης. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε πως όταν 
ανέλαβε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός λειτουργούσε 
μόλις μία παιδική χαρά σε ολόκληρο τον Δήμο. 
Εκμεταλλευόμενος κάθε πρόγραμμα και κάθε 
διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προσπαθεί να 
αλλάξει άρδην τη διαμορφωθείσα κατάσταση.  

Ανάπλαση αθλητικών χώρων 
και γηπέδων

Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η προσπάθεια να 
αναγεννηθούν οι αθλητικοί χώροι της πόλης. Μέσω 
δύο διαφορετικών προγραμμάτων έχει εξασφαλιστεί 
ένα ποσό που ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο ευρώ, το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανακαίνιση τόσο των 
κλειστών γυμναστηρίων της πόλης όσο και όλων των 
εξωτερικών αθλητικών χώρων. Ένας τομέας στον οποίο 
οι Αχαρνές ανέκαθεν αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα, 
καθώς ο μεγάλος πληθυσμός σε συνδυασμό με την 
τεράστια έκταση προϋποθέτει έναν αντίστοιχα μεγάλο 
αριθμό χώρων άθλησης. Όχι μόνο εγκαταστάσεων που 
χρησιμοποιούνται από ομάδες ή συλλόγους, αλλά και 
εγκαταστάσεων της γειτονιάς, χώρων δηλαδή που μπορούν 
να αποτελέσουν τόπο αναψυχής για μικρούς και μεγάλους. 
Πάντως πέραν της βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες μας βρίσκονται σε εξέλιξη 
και προσπάθειες για την εξασφάλιση κονδυλίων για τη 
δημιουργία νέων χώρων άθλησης, όπως για παράδειγμα 
υπαίθριων γυμναστηρίων. Το σίγουρο είναι πως με όλα 
αυτά η καθημερινότητα κάθε δημότη μπορεί να βελτιωθεί 
και επιτέλους οι Αχαρνείς να αποκτήσουν όλα όσα για 
άλλους δήμους ίσως θεωρούνται αυτονόητα. 

Παιδικές χαρές και αθλητικοί χώροι 
στην κορυφή της λίστας των έργων 

του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού 

Καλλισθενικό Πάρκο 
δημιούργησε 

ο Αθανάσιος Μαρτίνος 
στο Ολυμπιακό Χωριό 

Με όργανα Καλλισθένικης Γυμναστικής 
εξόπλισε η ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και ο 

Αθανάσιος Μαρτίνος το Αθλητικό Κέντρο 
του Ολυμπιακού Χωριού, δίνοντας μία ακόμη 
αθλητική επιλογή στους του Δήμου Αχαρνών. 

Η πρόταση για την δημιουργία του 
καλλισθενικού πάρκου ήρθε από τη “Νέα 
Γενιά Ολυμπιακού Χωριού” και βρήκε άμεση 
ανταπόκριση από τον Αθανάσιο Μαρτίνου, ο 
οποίος εγκατέστησε τα εν λόγω όργανα ώστε 
ελεύθερα οι δημότες να αθλούνται. 

Όπως δήλωσαν οι νέοι της ομάδας: “Στόχος μας 
είναι να δημιουργηθούν δομές που η νεολαία, 
οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Ολυμπιακού 
Χωριού να χαίρονται που βρίσκονται εδώ και να 
έχουν υγιείς διεξόδους” 

Υ.Γ: Η φωτογραφία είναι από την σελίδα της 
Νέας Γενιάς στο Facebook όπου μπορείτε να 
ακολουθείτε κι εσείς ώστε να μαθαίνετε άμεσα τις 
δράσεις της. Νίκος Τραγουστής στην φωτογραφία 
και Νίκος Τουρβάς στην λήψη της. 

Έτοιμες να παραδοθούν στη σχολική κοινότητα 
είναι και οι αίθουσες του σχολείου στην συνοικία 
του Προφήτη Ηλία. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός επισκέφτηκε το σχολείο 
συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Παιδείας 
Χριστίνα Κατσανδρή.

«Παρά τα πολλά εμπόδια, καταφέραμε να 
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συνδημοτών μας 
με εγκαταστάσεις σύγχρονες, καθαρές και ασφαλείς 
που θα δώσουν χαρά στους μικρούς μαθητές! 

Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρτίνο, τον μεγάλο 
ευεργέτη της πόλης μας, που για μια ακόμη φορά 
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Αντιδημάρχου 
Παιδείας Χριστίνας Κατσανδρή και θα αναλάβει την 
περίφραξη και τον εξοπλισμό του εξωτερικού χώρου.

Το συγκρότημα του Προφήτη Ηλία είναι ένα μεγάλο 

παράδειγμα για το πως μπορεί να αλλάξει η εικόνα 
των σχολείων με σκληρή δουλειά από υπηρεσίες και 
αντιδημάρχους, όπως η Λουίζα Κοσμίδου, η Χριστίνα 
Κατσανδρή και ο Γιώργος Σιδηρόπουλος» δήλωσε στα 
social media ο Δήμαρχος Αχαρνών. 

Αγνώριστο το σχολείο στον Προφ. Ηλία!
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Της Βίκυ Καράμπελα – Μίχα

MAGAZINO

Πασχαλινές συνταγές! 
Η Βίκυ Καράμπελα - Μίχα στρώνει 

πασχαλινό τραπέζι και μας προσκαλεί 
να την μιμηθούμε δημιουργώντας τις 
παραδοσιακές τις συνταγές! 

Λαζαράκια 
Υλικά:
1 κιλό αλεύρι
1 φλιτζάνι του τσαγιού σταφίδες
1 κούπα ζάχαρη
½ φλιτζάνι του τσαγιού 
καλαμποκέλαιο
1 κουταλάκι του γλυκού γλυκάνισο ή 
μαστίχα Χίου
Μαγιά
Λίγα μοσχοκάρφια

Εκτέλεση:

Διαλύουμε τη μαγιά με ένα φλιτζάνι 
χλιαρό νερό σε ένα μπολ και προσθέτουμε 
το καλαμποκέλαιο, τη ζάχαρη, τις 
σταφίδες, το γλυκάνισο ή τη μαστίχα 
και ένα ακόμη φλιτζάνι χλιαρό νερό. 
Ρίχνουμε το αλεύρι και ζυμώνουμε. 
Χωρίζουμε το ζυμάρι σε κομμάτια, τα 
πλάθουμε σε ανθρωπάκια τοποθετώντας 
τα μοσχοκάρφια για μάτια, μύτη κτλ. 
Σε ένα ταψί βάζουμε λαδόκολλα και 
τοποθετούμε μέσα τα λαζαράκια και 
τα σκεπάζουμε με βαμβακερή πετσέτα. 
Τα αφήνουμε σε ζεστό μέρος να 
φουσκώσουν. Τα ψήνουμε στους 180 

βαθμούς για 45-50 λεπτά.

Αρνί οφτό

Υλικά
3 κιλά αρνί, πλευρά και σπάλα
600 γρ. κρασί κόκκινο
1 κ.σ. αλάτι, ψιλό
8-10 κλ. δεντρολίβανο
3 σκ. σκόρδο
2 κ.σ. αλάτι, χοντρό

Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 

200ο C στον αέρα.
Βάζουμε ένα κατσαρολάκι στη φωτιά 

να κάψει.
Προσθέτουμε κόκκινο κρασί, αλάτι 

ψιλό, δεντρολίβανο και το αφήνουμε να 
πάρει βράση.

Τρυπάμε το κρέας με ένα μαχαίρι. 
Γεμίζουμε τις τρύπες με σκόρδο κομμένο 
σε μικρά κομμάτια και δεντρολίβανο 
κομμένο σε μικρά κομμάτια.

Ρίχνουμε χοντρό αλάτι και το 
απλώνουμε με τα χέρια μας για να πάει 
παντού.

Μεταφέρουμε το κρέας πάνω σε σχάρα 
και αλείφουμε με το κρασί.

Ψήνουμε για 20 λεπτά. Στη συνέχεια, 
χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 
180ο C και συνεχίζουμε να ψήνουμε 
για 1 ½ -2 ώρες. Κάθε 15-20 λεπτά 
αλείφουμε το αρνί με το κρασί.

Όταν είναι έτοιμο το βγάζουμε από τον 
φούρνο, το μεταφέρουμε σε ένα ξύλο 
κοπής και το κόβουμε σε κομμάτια.

Παραδοσιακή
μαγειρίτσα αυγολέμονο

Υλικά
1 περίπου κιλό εντόσθια αρνιού 
(συκώτι, καρδιά, πνευμόνια)
εντεράκια από 2 αρνιά
χυμό από 2 λεμόνια
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια, 
ψιλοκομμένα
1/3 κούπας ελαιόλαδο
2-3 κουταλιές σούπας φρέσκο άνηθο, 
ψιλοκομμένο
1 μαρούλι, καλά πλυμένο και 
ψιλοκομμένο
αλάτι
φρέσκο τριμμένο πιπέρι
2 κουταλιές σούπας ρύζι γλασέ

Υλικά για το αυγολέμονο
χυμό από 2 λεμόνια
3 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου, 
ξεχωριστά τους κρόκους και τα 
ασπράδια
1 κουταλιά σούπας νερό

Εκτέλεση
Πλύνε καλά όλα τα εντόσθια και άφησε 

τα στην άκρη να στραγγίξουν. Κόψε τα 
εντεράκια κατά μήκος με ένα ψαλίδι και 
καθάρισε τα καλά κάτω από τρεχούμενο 
νερό. Τρίψε τα καλά με αλάτι και χυμό 
λεμονιού, μετά πλύνε τα και πάλι κάτω 
από νερό που τρέχει.

Βάλε σε μια μεγάλη κατσαρόλα 
αλατισμένο νερό, φέρε το νερό σε βράση 
και πρόσθεσε μέσα όλα τα εντόσθια. 
Βράσε για 3 περίπου λεπτά, μετά 
πρόσθεσε τα εντεράκια και βράσε για 

άλλα 5 λεπτά. Στράγγιξε τα και κόψε σε 
μικρά κομματάκια.

Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μέτρια 
φωτιά μέσα σε μια μεγάλη και βαθιά 
κατσαρόλα. Σοτάρισε το κρεμμύδι και 
τα φρέσκα κρεμμυδάκια για 2-3 λεπτά. 
Πρόσθεσε το κρέας και σοτάρισε μέχρι 
να πάρει ένα καφέ χρώμα.

Πρόσθεσε τον άνηθο, το αλάτι, το 
πιπέρι και 10 κούπες νερό. Φέρε σε 
σημείο βρασμού και μετά χαμήλωσε τη 
φωτιά ώστε να βράσει αργά. Μαγείρεψε 
για 1,5 περίπου ώρα.

Πρόσθεσε το ψιλοκομμένο μαρούλι 
μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα με βραστό 
νερό και βράσε για 5 λεπτά. Άφησε το 
στην άκρη να στραγγίξει. 40 λεπτά αφού η 
σούπα αρχίσει να βράζει σε χαμηλή φωτιά, 
πρόσθεσε μέσα το μαρούλι.

Πρόσθεσε το ρύζι 10 λεπτά πριν σβήσεις 
το μάτι της κουζίνας και τελειώσεις 
το μαγείρεμα. Μόλις τελειώσει το 
μαγείρεμα, απομάκρυνε την κατσαρόλα 
από τη φωτιά.

Για να φτιάξεις το αυγολέμονο, 
χτύπησε τα ασπράδια από τα αυγά μέχρι 
να ασπρίσουν και να φουσκώσουν. 
Συνέχισε το χτύπημα και πρόσθεσε τους 
κρόκους, 1 κουταλιά σούπας νερό, το 
χυμό από λεμόνι και αρκετές μεγάλες 
κουταλιές από το ζωμό της σούπας. 

Πρόσθεσε το μείγμα στην σούπα και 
ανακάτεψε.

Την Κυριακή του Πάσχα 
γευτείτε από εµάς το καλύτερο 

αρνί σούβλας & κοκορέτσι! 

Μιαούλη 1, έναντι Σιδ. Σταθμού Αχαρνές.
FΒ:  H Αυλή του Νώντα - e-mail: nondastavern@gmail.com

Για παραγγελίες τηλεφωνήστε μας  στο 2102402317

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!! ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!! 
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